
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato År Referent 

26. januar 2017 Sigmunn Ytterbøe 

 

Møtet ble ledet av Presidenten. 16 medlemmer var tilstede. Det var ikke registrert noen 

bursdager siden sist. 

Presidenten satte som vanlig dagen inn i et historisk perspektiv. Blant betydningsfulle 

hendelser som hadde funnet sted 26. januar nevnte han at Carl Benz hadde fått patent 

på sin automobil – og at Dag Frøland døde i 2010. 

Olav Årmot benyttet sin treminutter til å lovprise de nye, forenklede reglene for 

byggetillatelse. 

 

Kveldens foredragsholder var Erling Skoe fra Lunde. Erling og kona Sølvi driver 

Telemark Kanalcamping i Lunde. Tanken om en campingplass ved Lunde sluse 

begynte med planene om en slusepark. I starten fikk planene om en slik park ganske 

lunken mottagelse i kommunen, men etterhvert som tanken modnet, så man også på 

Rådhuset at en slik park kunne ha mye for seg. I 2006 starta Erling opp kanalcampingen 

i forlengelse av sluseparken. I 2007 ble Lunde Slusekro med kjøkken, overbygg og 

glassvegger innviet, og 2010 ble arbeidet med å flytte masse påbegynt for å gi plass for 

bobiler og campingvogner nede ved vannet. I 2012 stod de 20 første plassene med 

strøm, vann og avløp ferdig. I 

2013 kom ytterligere 31 plasser 

og i 2014 20 plasser til – i tillegg 

til oppgradering av 17 

teltplasser.  

I 2015 økte Kanalcampingen 

med 29 plasser, i 2016 var det 

en økning på tre plasser 

samtidig som 6 helårsplasser ble 

ferdigstilt. I 2017 er det planer 

om å ferdigstille 7 nye 

gjennomgangsplasser og 

ferdigstille 51 helårsplasser. En engasjert, men nøktern Erling. Virkelig en gründer!  
Bilde: Bjørn Eirik Sigurdsøn  

http://www.kanalcamping.no/


Kanalcampingen har hatt en imponerende utvikling – fra 4303 gjestedøgn i 2011 til 

20203 gjestedøgn i 2016. Bobiler utgjør 85 % av belegget, campingvogner 10 % mens 

telt utgjør 5 %. Andelen av campingvogner er økende og det er 2,06 personer per 

booking. 

Det er i all hovedsak voksne par som er gjester på Kanalcampingen. Gjestene søker 

stillhet, nærhet til vannet og korte vandreturer og sykkelturer. Kanalbåtene teller mye. 

Erling merker også at ulike arrangementer og begivenheter i Lunde trekker til seg 

gjester. Både andeløpet og veterandagene trekker gjester. Arbeidet dugnadsgjengen bak 

«Vakre Lunde» gjør, har også stor betydning.  

Erling har også utleie av kano / kajakk, såkalte standup-brett og sykler. Han jobber med 

å få merka flere gang- og sykkelturer. Stisykling er noe han også ønsker å tilby. Det blir 

blant annet arbeidet med å få laget en gangsti langs Skoeelva opp til Tyri. Her det i sin 

tid var både mølle og teglverk, og noen lokale ildsjeler ønsker å tilrettelegge for 

informasjon om og opplevelse av denne historien. 

Erling vektla Lundes sentrale beliggenhet som noe av nøkkelen til suksessen bak 

Telemark Kanalcamping. 

Lunde er sentralt. Flere attraksjoner ligger i Nome og nabokommunene, og flere andre 

er bare en snau dagstur unna. 

Han hviler så visst ikke på sine laurbær, men har klare tanker og ønsker for framtida. 

Bl.a. ønsker han

- Nytt sanitæranlegg 

- Ny resepsjon 

- Opparbeiding av aktivitetsområde 

- Belysning av campingplassen 

- Beplantning 

- Utnytte ytterligere 30 mål 

Presidenten overrakte Erling en velfortjent flaske vin. 

 

Denne kvelden vant ikke Per Harald vinen, derimot fikk han napp i konjakken. Olav 

Årmot vant vinen. 

  



Tillegg til referatet 

Om stand-up-brett (SUP-brett).   

Som så meget annet av moderne sportslig aktivitet, 

så skriver Stand-Up Paddle Boards (SUP) seg fra 

Amerika – eller mer korrekt Hawaii: 

«Brettpadling eller Stand up paddle surfing (SUP), eller på 

hawaiisk Hoe he'e nalu, er en voksende, verdens-

omspennende sport med opphav fra Hawaii. Det er en 

eldgammel form for surfing, og har blitt en måte for 

surfere til å padle lengre distanser. Utøveren står på et 

spesialdesignet surfebrett med noe mer volum, lengde og 

bredde enn et vanlig surfebrett. Til framdrift benyttes en 

lang padleåre, som føres langs siden av brettet.» (Fra 

norsk Wikipedia). 

 

SUPere. Det kan se ut til at man blir så vel ung 

som frisk og glad av denne aktiviteten. Stram 
og fin blir man visst også. 

https://www.google.no/maps/place/Lombok/@-1.7368644,104.9220183,6.24z/data=!4m5!3m4!1s0x2dcdb7d23e8cc745:0x446689c4ab50d8c9!8m2!3d-8.650979!4d116.3249438?hl=no
https://www.google.no/maps/place/Lombok/@-1.7368644,104.9220183,6.24z/data=!4m5!3m4!1s0x2dcdb7d23e8cc745:0x446689c4ab50d8c9!8m2!3d-8.650979!4d116.3249438?hl=no

